DISCLAIMER
Het Veterinair Homeopathie College Nederland (VHCN), gevestigd in Lochem en geregistreerd bij de
KvK onder nummer 66574641, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website vhcn.nl.
Hoewel het VHCN uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de
informatie op deze website, kan zij niet garanderen dat de inhoud altijd actueel, correct of volledig
is. Het VHCN aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
gebruikmaken van informatie op de website.
Het VHCN streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, maar kan niet
instaan voor kwalijke invloeden van buitenaf. Het VHCN is niet aansprakelijk voor schade die het
gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software. Tevens
is het VHCN niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op
deze website wordt verwezen door middel van hyperlinks of verwijzingen.
Het VHCN heeft uitsluitend de doelstelling informatie en kennis te delen op het gebied van klassieke
veterinaire homeopathie. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend,
noch kunnen ze beschouwd worden als aanbeveling om ziekten te behandelen. In geen geval zijn
artikelen of inzichten bedoeld als vervanging voor een diagnose. Het VHCN adviseert gebruikers van
deze website altijd een deskundige te raadplegen als het gaat om informatie over hun persoonlijke
situatie.
Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Van de inhoud mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar
gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het VHCN.
Door gebruik te maken van de website van het VHCN geef je aan akkoord te zijn met bovenstaande
bepalingen.
Bij vragen of opmerkingen over deze disclaimer dan wel inhoud van onze website, kun je contact
opnemen met het VHCN via: secretariaat@vhcn.nl.
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